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Juhuuu… 
jeg har en date… 

men… øhhhh
Mads Østergaard, Tinnetgård Bo- og Erhvervsskole, og Ann-Marie Lehnskov,  
Gudenåkollegiet, specialområdet autisme, har i forbindelse med deres uddannelse 
til seksualvejledere produceret et digitalt hjælpe- og undervisningsmateriale til 
unge med særlige behov.
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Hvad gør jeg?

Hvad skal jeg sige?

Hvad for noget tøj skal jeg tage på?

Hvad skal jeg skrive i min datingprofil?

Unge med særlige behov har selvfølgelig det 

samme behov for at flirte, date og finde kær-

ligheden, men spørgsmålene hober sig op, 

når det behov skal omsættes til virkeligheden 

og hvad gør man, når man rent faktisk har 

fået sig en date med de baskende sommer-

fugle i maven, som det medfører.

- De unge har selv udtrykt deres usik-

kerhed i forhold til emnet dating. Mange af 

vores elever har en autisme diagnose, og de 

har svært ved at indgå i nye relationer, for-

klarer Ann-Marie Lehnskov og Mads Øster-

gaard. De er begge i gang med en uddan-

nelse til seksualvejledere og arbejder derfor 

med seksualitet på henholdsvis Tinnetgård 

og Gudenåkollegiet.

- I den forbindelse har vi på kurser arbej-

det med netdating for de unge fra vores in-

Elev på Tinnetgård, Jens Johansen, afprøver materialet på iPad'en.
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fakTaBoX:
Book Creator
Materialet ”Hvad skal jeg gøre, når jeg er på date” er udvik-
let til Book Creator.
App’en kan downloades gratis, og via tablets eller iPads de-
les imellem dem som ønsker materialet. Skal materialet de-
les mere end en gang, skal man købe Book Creator for en 
minimal pris.
Det eneste krav er at downloade Book Creator. Når man modtager en 
mail med filen fra en personale, eller en som er i besiddelse af den, trykker man 
på linket i mailen. Derefter spørger din tablet selv om man ville åbne filen i Book 
Creator.

stitutioner og har mødt et udtrykt behov for 

konkret viden om, hvordan man får en date 

og hvad man gør, når man er på en date.

Digitalt materiale via app

Mads Østergård og Anne Marie Lehnskov 

har udarbejdet et materiale til brug i forbin-

delse med dating, omhandlende, hygiejne, 

kommunikation, samtaleemner osv. Materi-

alet foreligger både digitalt og i hæfteform.

- Vi har arbejdet med en app, der gør  

materialet brugervenligt for de unge. App’en 

er så anvendelig, at den kan bruges som et 

pædagogisk redskab og et støttesystem til 

borgere, fortæller de.

Appen gør det muligt at lave sit eget støt-

tesystem med lyd, og egne billeder/film og 

få et færdigt resultat, som er skræddersyet 

til netop den enkeltes behov. Book Creator, 

som er den app, der er tale om, kan down-

loades gratis. Systemet kan også bruges som 

et visuelt støttesystem i andre sammenhæn-

ge f.eks. vejledninger til madlavning, tøjvask, 

hygiejne, kommunikation osv. Vejledninger 

som gør den enkelte borgere så uafhængig 

af personlig støtte og så selvstændig i eget 

liv som muligt.

- Vi har valgt at udvikle et meget visuelt 

støttesystem, da nogle unge har det svært 

med megen tekst, og fordi de digitale me-

dier er en del af deres hverdag. De har det 

ved hånden og skal ikke først til at lede ef-

ter en mappe med papirer, forklarer de.

Overskueligt og tilgængeligt

Mads Østergaard og Ann-Marie Lehnskov 

har fået gode tilbagemeldinger fra de un-

ge, der har arbejdet med materialet på 

App’en.

- Deres reaktion er, at de umiddelbart 

kan forstå det og overskue det. Vi kommer 

ikke med råd til dem om, at de skal handle 

på en bestemt måde. Men vi bruger mate-

rialet til at tale med dem om fordele og ulem-

per ved at handle på den ene eller anden 

måde, men det er op dem selv at træffe den 

beslutning, de mener er rigtig.

- Vi ser en fremtid i at udvikle støttesy-

stemer på tablets, da det er det vi oplever, 

at de unge i vores arbejde profitere af.  Vi 

oplever også, at de institutioner vi arbejder 

på, allerede er i gang med at implemente-

re brugen af tablets, og vi håber at andre 

institutioner vil gøre det samme. Vi håber at 

kunne videreudvikle på vores materiale, så 

det i vores fremtidige arbejde som seksual-

vejledere bliver et nemt og brugbart redskab 

og til gavn for andre, der arbejde med un-

ge med særlige behov.

Hæftet kan blive tilsendt ved henvendelse 

til Mads Østergaard, Tinnetgård, eller Ann-

Marie Lehnskov, Gudenåkollegiet.  


